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عات الكتابصب  

 م5102 )مؽتبي شمريؿ احلديثي(اًمطبعي إومم سموجلؿفقريي اًمقؿـقي 

 م5102 )ـمالب إزهر اعموًمقزيلم(اًمطبعي اًمثوكقي سمجؿفقريي مٍم اًمعرسمقي 

 .م5102  ) دار اسمـ ؿمفوب اًمديـ (اًمطبعي اًمثوًمثي سموًمقؿـ سموًمؾغي اإلكدوكقسقي 

 .م5102 ) دار اسمـ ؿمفوب اًمديـ ( وإلكدوكقسقياًمطبعي اًمراسمعي سمنكدوكقسقو سم

 .م5102اًمطبعي اخلومسي سمبوكؼقؾ )معفد دار اًمؾغي واًمدقمقة( 

 م.5012  اجلـقسمقي ) دار اسمـ ؿمفوب اًمديـ ( سمؽؾقؿـوكتوناًمطبعي اًمسودؾمي 
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هـ(1132اإلمام عبداهلل بن علوي احلداد )ت   

ىااصِب  أهل  ع رصخ  ـي    

 

 

 

 

 

: تيلوف  

الديه شهبة به محمد به حبمد به علىي:  الدكتىر  

سيئىن جبمعةب ركبشالم وعلىمه الشريف الحديث أستبذ  
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  .ؽمسمقي وخموـمبي إهؾ وإوٓداًميمقػقي ،  مـ طمؽؿ اًمسؾػلتصـنيـــف : ا

 .اإلموم قمبداهلل سمـ قمؾقي احلداد خيوـمى أهؾ قمٍمكوعنـــوان الكتـاب : 

 فوب اًمديـ.ـؿد اسمـ ؿمـحـد سمـ مـاًمديمتقر قمؾقي سمـ طموماملؤلف :  

  ( صػحي . 25 ) قمدد اًمصػـحوت،  ؾميدـوساًمطبعي اًمزقه الطبعة : 

 (.  2019 / 240  ) حضـــسمـــوتزقـــه اإليــــداع بداز الكتــــــــــب بـ

 مجقع احلؼقق حمػقفمي

 مينع طبع هرا الكتاب أو جزء منه بكل طسق الطبع والتصويس 

 والنقل والرتمجة والتشجيل املسئي واملشنوع واحلاسوبي

 وغريها من احلقوق إال بإذن خطي من املؤلف

 +  967 735820386:    الينن / تسيهجـــــــــوال                                

 + 6282251861971        : إندونيشيا جـــــــــوال                                

                             E.M  : Dralwibinshehab@gmail.com 
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 سمسؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمقؿ

، واًمصالة واًمسالم قمغم ؾمقد  وزم اعمتؼلم احلؿد هلل

ؿي ـاعمبعقث رطم، ؾمقدكو حمؿد  لمـ، وظموشمؿ اًمـبق اعمرؾمؾلم

ريض اهلل شمعومم قمـ ، و وقمغم آًمف اًمطقبلم اًمطوهريـًمؾعوعملم ، 

 ، واًمتوسمعلم هلؿ سمنطمسون إمم يقم اًمديـ. صحوسمتف أمجعلم

 د...ـعـوسم

عمَِو هَلَو إنَّ مديـي شمريؿ شُمـعدُّ ِمـ أؿمفر مدن طمرضمقت 

ف ،  ، ومؾؼد قموش سمـِفو رضمول صودىمقن مـ شموريخ ُمنمق وُمنمِّ

رسمطقا أكػسفؿ سموعمـفٍ اًمساموي اًمذي رضقف احلؼُّ شمبورك وشمعومم 

ؾقا أقمبوء اًمدقمقة واًمتبؾقغ  ، ومل يؽتػقا سمذًمؽ ًمعبوده ، سمؾ ََتؿَّ

، وملوصؾقه إمم مشورق إرض ومغورسمـِفو  ًمذًمؽ اعمـفٍ اًمرسموين

، ومو اظمتقور مديـي  وإمؽوكوشمـِفؿ اعمتوطمي هلؿطمسى فمروومفؿ 

 واضًحو م إٓ دًمقاًل 5101شمريؿ قموصؿي ًمؾثؼوومي اإلؾمالمقي ًمعوم 
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،  عمَِو ًمتؾؽ اعمديـي مـ مؽوكي َمرمقىمي ذم اًمعومل اإلؾمالمل

ومرضموًُمـفـَـو هَلُؿ دور سمورز ذم كنم اإلؾمالم وشمعوًمقؿف قمغم مستقى 

 قموعمَِـو اإلؾمالمل سملومؼف اًمقاؾمع.

وء شمريؿ اًمذيـ أؾمفؿقا ذم سمـوء مدرؾمي ـمشوهػم قمؾؿ ومـ

،  ، قموملٌ وًمد ذم اًمؼرن احلودي قمنم ًمؾفجرة اعمبوريمي طمرضمقت

، إكَّف إموم ِمـ أئؿي وادي  ويموكً ووموشمف ذم اًمؼرن اًمثوين قمنم

، اًمذي مألت  ٓ وهق اإلموم قمبداهلل سمـ قمؾقي احلدادأ،  إطمؼوف

،  لـًمعومل اًمعريب وإضمـبنمت يمتبف ذم اـ، واكت ؿمفرشمف أوموق

، يمام اكتنمت ذم قموعمِـو  طمقٌ شُمرمجً يُمتبف إمم قمنم ًمغوت

 اإلؾمالمل يمثػم مـ شمراشمقبف اًمتل رشمبفو مـ أذيمور اًمصبوح واعمسوء.

وعَمَّو رشمى مريمز اإلسمداع كدوشمف احلوديي قمنمة قمـ اإلموم 

قمـ اإلموم احلداد  ، يمتبً سَمـحًثو ممضمًزا قمبداهلل سمـ قمؾقي احلداد

( كو: )اإلموم قمبداهلل سمـ قمؾقي احلداد خُيوـمِى أهؾ قمٍم أؾمؿقتف



)  7)  

 

 ًُ طمً كظري ذم سمعض يمتى اإلموم احلداد واؾمتخرضم طمقٌ رسَّ

؛ ٕنَّ يمالم  قم ذم قمٍمكوـعوين مـف اًمقـمـفو كصقًصو شُمـوؾمى مو كُ 

اإلموم احلداد رمحف اهلل شمعومم ىمد شُمصِغل إًمقف قُمؼقل يمثػم مـ 

؛ عمَِو ًَمُف مـ  لم اًمققم سمِـخالف يمالم همػمه مـ اعمعورصيـاعمسؾؿ

،  ؛ يمقكف ِمـ قمؾامء اًمؼرن اًمثوين قمنم مؽوكي ذم كػقس اعمسؾؿلم

، وهق سمِحؼٍّ مـ  ومفق مـ اًمسؾػ اًمصوًمح رضقان اهلل شمعومم قمؾقفؿ

، وًمؼد وصػف  اًمرسموكقلم اًمذيـ قمرومتفؿ مدرؾمي طمرضمقت

 : سمؼقًمفاًمعالمي احلبقى قمكم سمـ حمؿد احلبٌم 

 واإلرؿموِد واإلمـــــــــــــدادِ  سمـوًمػتِح 

 

 

 

 

 

 

احلــــدادِ  ؿمـــقِخـَو ىَمـــــقاقمدُ  صمبتـــً   

 

 

 

                  سَمعــَدهُ  اًمطريؼــيَ  ؾَمــَؾَؽ  َمـــ ومجؿقــعُ 

 

 

 

 

ـــــبُِحقنَ   ـــــقِرهِ  ُمسَتص ـــــودِ  سمِـُ  اًمَقىمَّ

 

 

 



)  8)  

 

وًمؼد يمتبً سَمـحثل هذا قمغم ؿمؽؾ كؼوط قمؾؿقي ، صمؿ 

ج قمغم اًمتدًمقــؾ قمؾقف أذيمر  يمالم اإلموم احلداد ِمـ يمتبف ، صُمؿ أقمرِّ

 : ومـوىمشتف طمسى احلوضمي قمغم اًمـحق أيت

ه  للرجال فوم  ا يتعلق بنسائهمـأوال : ى صح 

ذيمر اإلموم احلداد أكَّف شمذايمر مع سمعض اًمسودة ذم اًمـسوء 

َـّ قمغم اًمرضمول إٓ ،  : )ٓ دَمعؾ ًمؾؿرأِة وضمقًدا ، ومؼول واؾمتطوًمتف

ًِ وضمقدك ،  ، وٓ دَمعؾ إمر إًمقفو إْن يمون وضمقدهو ِمـ ََت

ق سمٌمء  .(0)، مـَعتَؽ.....( سمِحقٌ ًمق أردَت أْن شمتصدَّ

وموإلموم احلداد رمحف اهلل ُيعؾِّؿـو أْن شمؽقن اعمرأة شموسمعي 

؛ ٕنَّ اعمرأة  ًمؾرضمؾ ٓ اًمعؽس يمام هق طمول سمعض اعمسؾؿلم اًمققم

؛  قن شمٍموموهتو أطمقوًكو همػم مقومؼي، ومتؽ شمؼود سمعوـمػتفو وىمؾبفو

، ومؼول ذم  ًمذًمؽ ضمعؾ احلؼ شمبورك وشمعومم زموم إمر سمقد اًمرضمول

                                                           

 (. 0/25( شمثبقً اًمػماد )(0
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ٻٻپپپ  ٻٻ ٱچ :يمتوسمف اًمعزيز

ٺ ٺ ٿ  ٿ    ٺپڀڀ  ڀ ڀ ٺ

ٹ  ٹ   ڤ ڤ ڤ  ڤ  ڦ    ٹٿ  ٿ  ٹ

ڃ ڃ چ             ڃڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڦڦ

،  ًمؾؿرأةومعـدمو ُيسؾَُّؿ اًمزموُم ([42]ؾمقرة اًمـسوء )چچچچ

، وذم هذا ُمـخوًمػي ٕوامر اهلل وًموـيؽقن إمر ىمد قمؽس شَمـؿ

، وهـو َيـحسـ اًمتـبقف إمم أكف ؿموع سملم اًمـوس َمؼقًمي ذم طمؼِّ  رصاطميً 

اًمـسوء َيـِسبُفو سمعضفؿ إمم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ 

( وهذا طمديٌ وهق سمريء مـفو وهق ىمقهلؿ َـّ َـّ وظموًمػقه : )ؿمووره

  (0)مقضقع ٓ شمصحُّ كسبتف إمم اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ

                                                           

)شمصحقح إومفوم ومقام ُيـسى إمم كبقـو قمؾقف اًمصالة واًمسالم(  اكظر( (0

مـ إطموديٌ اعمقضققمي  أيمثر مـ ؾمتلم طمديثًوومقف و ؿمًمػًمؾ

 .اعمتداوًمي قمغم أًمسـي اًمـوس اًمققم
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و ذيمر ذًمؽ اًمشقخ مال قمكم اًمؼوري ذم يمتوسمف )اعمصـقع ذم ـيمؿ

وكص قمغم وضعف اإلموم اعمـووي ذم  (0)معرومي احلديٌ اعمقضقع(

 .(5))ومقض اًمؼدير(

             

اصب الفقراء  ثاىًوا : اإلمام احلداد ُي 

ؼػًما أن يصؼم قمغم ـىمول اإلموم احلداد : )يـبغل عمـ يمون وم       

، ويرىض قمـ اهلل ومقام ىمه ًمف سمف مـ  ، ويؼـع سماِم ىمَسَؿ اهللُ ًمف ومؼره

ًطو (4)، وًمقحذر أْن يؽقن ضمزوقًمو َهؾققًمو اًمػؼر ، ىمول قمؾقف  ُمتسخِّ

 معنم اًمػؼراء أقمطقا اهلل اًمرضو ِمـ : )يو اًمصالة واًمسالم

                                                           

 [.021( سمرىمؿ ]004( اعمصـقع ذم معرومي احلديٌ اعمقضقع )(0

 (.2/524( ومقض اًمؼدير )(5

 : اًمذي يضجر وٓ يصؼم قمغم اًمشدة. اهلؾقع( (4
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: )هذا  ولـ...صمؿ ىم( 0)، وإٓ ومال( شمظػروا سمثقاب ومؼريمؿ ، ىمؾقسمؽؿ

، ورسمام  ، وهمػم ىموكع سمؼسؿتف إذا يمون اًمػؼػم متسخًطو ًمؼضوء رسمف

يؼع مع ذًمؽ ذم سمؾقي آقمؽماض قمغم اهلل شمعومم ذم شمػضقؾف سمعض 

، ُيـخشك قمغم اًمػؼػم  ، ومـ مثؾ هذا قمبوده قمغم سمعض ذم اًمرزق

 .(5)سموهلل قمـده(، وٓ معرومي  اًمذي ٓ صؼم ًمف

إنَّ اعمممـ اًمصودق يعِرُف طمًؼو أنَّ ِمـ أؾْمـؿـَوء اهلل شمبورك 

اق( ومال َيـؿؾؽ اًمرزق ذم هذا اًمؽقن همػم اهلل ؾمبحوكف  وشمعومم )اًمرزَّ

ؿ اهلل إرزاق قمغم قمبوده مصداىًمو  عومم قمغم احلؼقؼيـوشم ، وًمؼد ىمسَّ

ًمؽـ ([55]ؾمقرة اًمذاريوت ) چہ ہ ھ  ھھچ : ًمؼقًمف شمعومم

، ًمقعؾؿ أنَّ إرزاق  سمعض اعمسؾؿلم اًمققم ويملكَّف ٓ يؼرأ اًمؼرآن

                                                           

[ مـ 6502أظمرضمف اًمديؾؿل ذم اًمػردوس سمؿلصمقر اخلطوب سمرىمؿ ]( (0

 روايي أيب هريرة ريض اهلل قمـف.

 (.056وكقي )ـ( اًمـصوئح اًمديـقي واًمقصويو اإليؿ(5
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، ًمذًمؽ يمون مـ  ، وأنَّ اهلل شمبورك وشمعومم ىمد أظمؼم سمذًمؽ مؼسقمي

دقموء رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ سملم اًمريمـلم ذم مؽي 

، واظمؾػ قمغم  : )رب ىمـِّعـل سماِم رزىمتـل وسمورك زم ومقف اعمؽرمي ىمقًمف

 : وهلل در اإلموم احلداد إذ يؼقل (0)سمِـخػم( يمؾ هموئبي زم

ـــيَ  إنَّ            سموًمػـــوين ًمـــقس يمـــــزٌ  اًمؼـوقم

 

 

 

 

 

 

         

 

ًَ  ومــوهمـؿ  اًمػــوين قَمقَشــَفو أظمــل ُهــِدي  

 

 

 

          ـَمؿــعٍ  وٓ طِمــرصٍ  سمــال وىمـققًمــ وقمــش

 

 

 

 

 

 

 

 

 واًمشـوين اًمؼـدر رومقـع طَمــؿقًدا شَمعْش  

 

 

 

 

 

          يــــخزكف اعمـــولِ  يمثـــػمُ  اًمغــــلُّ  ًمـــقس

 

 

 

 

 

 

ــودث  ــدهرِ  حل ــقارث أو اًم ــوين ًمؾ اًمش  

 

 

 

ع ـــجؿِّ ــوَل  ُي ـْ  اعم ــ ــؾٍ  ِم ـْ  طِم ــ ــبفٍ  وِم           ؿُم

 

 

 

 

 

ـــقس  ـــرٍّ  ذم ُيـِػـــُؼ  وًم  وإطمســـونِ  سم

 

 

 

                                                           

 سمـ قمبوس ريض اهلل قمـفام.ا[ مـ روايي 5256صحقح اسمـ ظمزيـؿي سمرىمؿ ] ((0
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ــَؼك ــفِ  َيش ــؾ سملمقاًم ــ ىمب ــ وِت ـاعمؿ           وـيمؿ

 

 

 

 

 

 

         

 

ــؼك  ـــِفو يش ــًرا سم ــِرهِ  ذم آظم ــوين قُمؿ اًمث  

 

 

 

          ىموكُعفـــو اًمــــػس همــــلُّ  اًمغــــكَّ  إنَّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ر  ــقومَّ ــظِّ  ُم ـــ احل ــدٍ  م ــ زه  ونِ ـوإِيـَؿ

 

 

 

 

 

ـــرٌ  ــريؿٌ  سَم ــخلُّ  يم ـــػس ؾم ــُؼ  اًم ــو يـػ           م

 

 

 

 

 

 

         

 

سمنيَؼـــونِ  اًمـــدكقو مــــ يـــداه طَمـــقْت    

 

 

 

ر ـــقَّ ــــَخَشك اًمؼؾـــى ُمـَ ـــده اهللَ ي           يعب

 

 

 

 

 

 

 

 

ارٍ نِ سمــــــ ويتَِّؼقــــــف   وإقمــــــالنِ  رْسَ

 

 

 

 

 

ــــدٌ  ــــٌخ  ممي ــــؿِ  ذم راؾم ــــعٌ  اًمعؾ           ُمتب

 

 

 

 

 

 

 وإطمَســونِ  سمــنظمالصٍ  اًمرؾمــقلِ  أصمــر 

 

 

 

 

 

 

             

                                                           

 (.525-520اعمـظقم ًمذوي اًمعؼقل واًمػفقم )( اًمدر (0
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نادي بالتخصص العلمي ثالًثا  : اإلمام احلداد ي 

ـٍ مـ  ىمول اإلموم احلداد         : )يـبغل ًمإلكسون أن يتبحر ذم وم

، ىمول ؾمقدكو قمكم يمرم اهلل  إًمقف وُيعرف سمف، طمتك ُيـسى  اًمعؾقم

ف ذم اًمبؼقي مـ يمؾ  وضمفف  قُمرَف سمف[ ويتطرَّ
ٍ
ـْ يشء ـْ أيمثَر ِم : ]َم

ـٍ  ،  ، طمتك إذا ؾمئؾ قمـ يشء ، ويلظمذ مـجومعفو وضُمـؿؾتفو وم

 ...(.، وٓ يؽقن ضموهاًل  ومنذا هق معف ومقف معرومي

 ، مل شَمـُعد مثؾ مهؿ إنَّ مهي اًمـوس ذم اًمؼرون اعمتلظمرة

، ومنذا ىموركَّو قمبودة أهؾ اًمؼرن اًمراسمع قمنم مثال سمعبودة أهؾ  إوائؾ

، َكـجد أنَّ اًمسؾػ ريض اهلل قمـفؿ يموكً هلؿ  اًمؼرون إومم

ضـو  اًمسوسمؼي ذم اًمعبودة واًمعؾؿ واًمعؿؾ ، مـ أضمؾ ذًمؽ ُيـحرِّ

ـَ ومقف ،  اإلموم احلداد رمحف اهلل قمغم أن كلظمذ قمؾاًم ُمتخِصًصو ًمـتؿؽ

، وِمـ صَمـؿَّ يعرف اًمعومل اًمػالين  ه وكتؿؽـ مـ مسوئؾفطمتك ُكـجقد

، وومالن متخصص ذم قمؾؿ  سملكف ُمتخصٌص ذم قمؾؿ اًمتػسػم



)  15)  

 

اًمؼرون اعمتلظمرة ظمالوًمو ، وهذا مو قمؾقف أهؾ  اًمؼراءات وهؽذا

، وىمد  ، ىمد مجعقا قمؾقمو يمثػمة ًمألوائؾ اًمذيـ يموكقا مقؾمققمقلم

،  سملنَّ ذم صدورهؿ أرسمعلم قمؾاًم سمورك اهلل ذم أوىموشمـِفؿ طمتك ََتدصمقا 

، إمهوٌل  أو َكحٍق مـ ذًمؽ. وٓ يعـل أنَّ اًمتخصص ذم قمؾؿ سمعقـف

، سمؾ ٓ سمد مـ إظمذ سمطرف مـ اًمعؾقم اعمتعؾؼي  ًمؾعؾقم إظمرى

، أو آٓت اًمقصقل إًمقف. ومؿثال ٓ َيـحسـ سمِـؿـ  سمعؾؿ اًمتخصص

يد ، جقـ سمعؾؿ اًمتيتخصص ذم )شمػسػم اًمؼرآن( أن يؽقن ضموهاًل 

، وقمؾؿ اًمـوؾمخ  ، وقمؾؿ اًمٍمف ، وقمؾؿ اًمـحق وقمؾؿ اًمؼراءات

، وقمؾؿ أؾمبوب اًمـزول ، وقمؾؿ اًمبالهمي ؛ ٕنَّ شمؾؽ  واعمـسقخ

اًمعؾقم سمـِفو يؽقن اًمػفؿ اًمسؾقؿ ًمتػسػم اًمؼرآن. وًمؽـ اعمتخصص 

ذم قمؾؿ اًمتػسػم ًمـ يؽقن ضؾقًعو ذم هذه اًمعؾقم سمدرضمي اعمتخصص 

  وًمو أيمثر ِمـ همػمه.ـتخصيص اهتؿومقفو ؛ يمقكف أومم قمؾؿف اًم
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ن ا رابًعا علِّم   : اإلمام احلداد ي 

 بينَّ األموات ينفعون األحواء   

ػعقن ـــؾملل رضمٌؾ اإلموَم احلداد ومؼول : هؾ إمقات ي

إطمقوء سمٌمء ؟ وملضموب سمؼقًمف : ) كعؿ إّكـفؿ يشػعقن هلؿ ، 

ومنْن رأوه عرض قمؾقفؿ ، ـول إطمقوء شمُ ـويدقمقن هلؿ ؛ ومننَّ أقمؿ

، دقمقا ًمف  ف ، أو ؿمقًئوـودة ومقـطمسـًو ، دقمقا هلؿ سموًمثبوت قمؾقف واًمزي

فؿ ـوء مــو ورد ، وإمقات أيمثر كػًعو ًمألطمقـسموًمتقسمي واعمغػرة يمؿ

؛ ٕنَّ إطمقوء مشغقًمقن قمـفؿ سمِـَفؿِّ اًمرزق ، وإمقات ىمد  هلؿ

ُدوا قمـف ُمقه مـ  ، وٓ هَلُؿ َهؿٌّ إٓ ذم اًمذيمر ، وذم مو شَمـجرَّ ىمدَّ

 .(0)إقمامل اًمصوحلي ، ٓ شَمعؾُّؼ هلؿ إٓ سمذًمؽ يموعمالئؽي....(

ًَ يمثػم مـ اعمسؾؿلم يسؿعقن هذا اًمؽالم ؛  وأىمقل : ًمق

عمَِو ومقف مـ اهلدايي وإزاًمي اًمشبفي اًمتل قمؾَِؼً سمعؼقل سمعض اًمـوس 

                                                           

 (.554-5/555( شمثبقً اًمػماد )(0
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أي  -، ويطؾى مـفؿ  ، إذ يرون أنَّ َمـ يزور اًمؼبقر اًمققم

؛ ّٕكـفؿ ٓ  ، ُمنميًمو مو ًمقُسقا ىمودريـ قمؾقف -أصحوب اًمؼبقر 

يدريمقن أنَّ اعمطؾقب مـ إمقات ًمقس كػس اًمطؾى ؛ ٕكـَّفؿ 

همػم ىمودريـ قمؾقف ، وًمؽـ اعمطؾقب ِمـ أهؾ اًمؼبقر ، دقموء اهلل 

سمتحؼقؼ ذًمؽ اًمطؾى ، وًمؼد سملمَّ ذًمؽ احلوومظ اسمـ يمثػم ذم شمػسػمه 

عَرُض قمغم إمقات مـ ومؼول : )وىمد ورد أنَّ أقمامل إطمقوء شمُ 

:  (0)إىمرسموء واًمعشوئر ذم اًمؼمزخ يمام ىمول أسمق داوود اًمطقوًميس

طمدصمـو اًمصؾً سمـ ديـور قمـ احلسـ قمـ ضموسمر سمـ قمبداهلل ريض اهلل 

: إنَّ  : ىمول رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ قمـفام ىمول

، ومنن يمون  أقمامًمؽؿ شُمعرض قمغم أىمرسموئؽؿ وقمشوئريمؿ ذم ىمبقرهؿ

ْؿُفؿ أْن  ، وإن يمون همػم ذًمؽ ا اؾمتبنموا سمفظمػم ، ىموًمقا اًمؾفؿ َأهْلِ

                                                           

[ مـ روايي ضموسمر سمـ قمبداهلل 0222مسـد أيب داوود اًمطقوًميس سمرىمؿ ]( (0

 و.ـريض اهلل قمـفؿ
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، قمـ  : أكبلكو قمبداًمرزاق (0)يعؿؾقا سمطوقمتؽ. وىمول اإلموم أمحد

ـ ؾمؿع أكسو ريض اهلل قمـف يؼقل ؾمػقون : ىمول اًمـبل صغم اهلل  ، قمؿَّ

: إنَّ أقمامًمؽؿ شُمعرُض قمغم أىمرسموئؽؿ وقمشوئريمؿ  قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ

، وإن يمون همػم ذًمؽ  نن يمون ظمػما اؾمتبنموا سمف، وم مـ إمقات

 . (5): اًمؾفؿ ٓ شُمـؿْتُفؿ طمتك شَمـفدهيِؿ يمام هديتـو( ىموًمقا

وملهؾ اًمؼبقر مثؾفؿ مثؾ إطمقوء ذم كػعفؿ ًمألطمقوء 

ؿموء مل  ، وإنْ  ؿموء اهلل اؾمتجوب دقمقشمـفؿ ، ومننْ  سمدقموئفؿ هلؿ

  واًمضور، ومفق اًمـوومع  ، وموٕمر طمؼقؼي سمقد اهلل وطمده يستجى هلؿ

 ، وٓ يرض همػمه شمبورك وشمعومم. ومال يـػع همػمه شمبورك وشمعومم

             

  

                                                           

 [ مـ روايي أكس سمـ موًمؽ ريض اهلل قمـف.05212( مسـد أمحد سمرىمؿ ](0

 (.5/466( شمػسػم اسمـ يمثػم )(5
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ىا إىل حقوق أوالدىا خامًسا  : اإلمام احلداد ي رِشد 

: )ويستحى ًمؾقاًمديـ أن ُيعقـقا  ىمول اإلموم احلداد

، وشمرك اعمضويؼي ذم ـمؾى اًمؼقوم  أوٓدهؿ قمغم سمرهؿ سموعمسوحمي

، ؾمقام ذم هذه إزمـي  جوكبي آؾمتؼصوء ذم ذًمؽـ، ومُ  سموحلؼقق

،  ، وومشو ومقفو اًمعؼقق ويمثر اًمعوىمقن اًمتل ىمؾَّ ومقفو اًمؼم واًمبورون

، ؾمؾَّؿفؿ وظمؾَّصفؿ مـ إصمؿ  ومنذا ومعؾ ذًمؽ وؾمومح أوٓده

، وطمصؾ  ، وممو يؽمشمى قمؾقف مـ قمؼقسموت اًمدكقو وأظمرة اًمعؼقق

وأيمؿؾ وظمػم أسمؼك ًمف مـ صمقاب اهلل ويمريؿ ضمزائف مو هق أومضؾ 

: )رطمؿ اهلل  ، وىمد ىمول قمؾقف اًمصالة واًمسالم مـ سمر إوٓد

وًمقحذر اًمقاًمدان يمؾ احلذر مـ  (0)وًمده  قمغم سمره( ، أقمونَ  ادً ـاًمِ وَ 

، ومننَّ ذًمؽ يزيده رضًرا وقمؼقىًمو ويعقد  اًمدقموء قمغم وًمدمهو اًمعوق

قو ، ـسمعض مو يتقًمد مـ ذًمؽ مـ اًمرضر قمغم اًمقاًمديـ ذم اًمدك

                                                           

 [.52202أيب ؿمقبي سمرىمؿ ]( مصـػ اسمـ (0
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، وٓ يدقمق  ، ومقـبغل أن يدقمق ًمف ودقموء اًمقاًمد ُمستجوب

 .(0)قمؾقف.....(

شمعومؾ يرطمؿ اهلل اإلموم احلداد ، يمقػ ًمق رأى طمول 

، ومؾؼد ضوع سمر اًمقاًمديـ قمـد سمعض  إوٓد اًمققم مع آسموئفؿ

، ومقجى قمغم إوٓد اإلطمسون إمم آسموئفؿ طمتك ًمق يموكقا  اعمسؾؿلم

أنَّ  (5)أظمرج اًمبخوري ذم صحقحفقمغم همػم مؾي اإلؾمالم ، ومؾؼد 

أؾْماَمء سمـً أيب اًمصديؼ ريض اهلل قمـفو اؾمتلذكً رؾمقل اهلل صغم 

، وملذن اًمرؾمقل صغم  اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ ذم ِصؾِي أمفو اًمؽوومرة

اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ هَلَو ذم ذًمؽ. يمام ََيى قمغم أسموء مسوقمدة 

ؿ اعمبوًمغ وم أسمـوئفؿ ذم سمرهؿ قف ذم أوٓدهؿ ممو ، وذًمؽ سمعدم اًمتحؽُّ

                                                           

 (.542اًمـصوئح اًمديـقي )( (0

وء سمـً أيب سمؽر ـ[ مـ روايي أؾْمؿَ 2244( صحقح اًمبخوري سمرىمؿ ](5

 ريض اهلل قمـفو.
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، يمام ََيسـ ًمؾقاًمديـ اًمدقموء  ُيسبى كػقر إسمـوء مـ آسموئفؿ

ستجوب ـي شمُ ـ: )صمالصم ٕوٓدهؿ يمام ىمول قمؾقف اًمصالة واًمسالم

 .(0)واعمظؾقم(، ، واعمسوومر  ؛ اًمقاًمد دقمقهُتؿ

             

ثناـ: اإلمام ال سادًسا  حداد َي 

بِّ أهل البوت الطاهرين  عذ ح 

)اًمدر اعمـظقم ًمذوي اًمعؼقل ىمول اإلموم احلداد ذم ديقاكف 

َبوقِمفؿ: واًمػفقم(  ذم طمىِّ أهؾ اًمبقً كػعـو اهلل سمِحبفؿ وإشمِّ

ـــُتفؿ ـــل حَمَبَّ ـــريِض  ديـ ــــَّتل ووم           وؾُم

 

 

 

 

 

 

 قِمـْـِدي َمـو وأومضـُؾ  اًمـُقصمؼك وقُمرويت 

 

 

 

 

 

          وَراطَمتــل وَروطِمــل يِس ـُأْكــ ىُمــرِمؿ وذم

 

 

 

 

 

                                                           

[ مـ روايي قمؼبي سمـ قمومر اجلفـل 5226( صحقح اسمـ ظمزيـؿي سمرىمؿ ](0

 ريض اهلل قمـف.
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  ًُ ــ وًَمســ  ـسمِ
ٍ
ــقينَ  إنْ  ٌَمء ــِد  سَمَؾ  سموًمُبْع

 

 

 

 

 

 ذم مدطمف ٕهؾ اًمبقً مـ ديقاكف: وويؼقل أيًض 

 اًمطـــوهريـ اًمـبـــل سمقـــً أهـــؾ

          َؿَحوِمقدـاًْمـــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

ـْ  يمؾُّ    وشمليقـد سمـُصــَْرة َيبشـُر طَمبَّفؿ َم

 

 

 

 

 

 

ــ واًمســعودة ــ مـــ حَظكـوَي  ِففـإًِم

          سمَتســـــــــــــــــــــــــــِديد

 

 

 

 

 

 

 

 

ًِ  أهؾِ  يبغُض  واًمذي   (5) سمتـؽقد َيبشـرْ  اًمبق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــد   شمـؽِق

 

 

 

 

 

ي أهؾ ـحبَّ ـًمؼد اسمتكم سمعض اعمسؾؿلم سمعدم اًمصدق ذم مَ 

، طمقٌ يؼقل  ، وسمذًمؽ ظموًمػقا كصقص اًمنميعي اًمغراء اًمبقً

 پ ٱ ٻ ٻٻ ٻپچ : عوممـــاحلؼُّ شمبورك وشم

                                                           

 (.22( اًمدر اعمـظقم ًمذوي اًمعؼقل واًمػفقم )(0

 (24) اعمـظقم ًمذوي اًمعؼقل واًمػفقم( اًمدر (5

 (. 24( اًمدر اعمـظقم ًمذوي اًمعؼقل واًمػفقم  )(4
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]ؾمقرة  چڀ   ڀ     ڀ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ڀپ  پ

مـ طمديٌ زيد  (0)أظمرج مسؾؿ ذم صحقحفو ـيمؿ([54) اًمشقرى

: ىموم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وآًمف  سمـ أرىمؿ ريض اهلل قمـف ىمولا

ومحؿد ، وء ُيدقمك ُُخًّو سملم مؽي واعمديـي ـوؾمؾؿ يقًمو ومقـو ظمطقبو سمِـؿَ 

ر صمؿ ىمولاهلل وأصمـك  : أمو سمعد أٓ أهيو اًمـوس  قمؾقف ووقمظ وذيمَّ

ـام أكو سمنٌم يقؿمؽ ، وإين شمورك  أْن يليتَّ رؾمقُل ريب وملضمقى ومنكَّ

، ومخذوا سمؽتوب  ؛ أوهلام يمتوب اهلل ومقف اهلدى واًمـقر ومقؽؿ صمؼؾلم

ى ومقف اهلل واؾمتؿسؽقا سمف ٌَّ قمغم يمتوب اهلل ورهمَّ :  ، صمؿ ىمول ، ومح

، أذيمريمؿ اهلل ذم أهؾ  ،  أذيمريمؿ اهلل ذم أهؾ سمقتل وأهؾ سمقتل

 ، أذيمريمؿ اهلل ذم أهؾ سمقتل(. سمقتل

 

             

                                                           

 [ مـ روايي زيد سمـ أرىمؿ ريض اهلل قمـف.5216( صحقح مسؾؿ سمرىمؿ ](0
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نا عن أهل زماىنا سابًعا ث  دِّ  : اإلمام احلداد َي 

،  : )ٓ شمسلل قمـ أقمامل أهؾ اًمزمون ىمول اإلموم احلداد

، ومَؿـ ومعؾ ذًمؽ معفؿ  واًمزمون زمون مسويرة ومداراة وشمغوومؾ

، ٓ َيتؿؾ اًمتؼيصِّ  ، ومنذا يمون اإلكسون مـفؿ شَمـؿـًَّ ًمف أمقره

ل أن يبذل اإلكسون ، ًمؽـ يـبغ ، ومام سموًمؽ ِمـ همػمه ِمـ واًمده

، يموًمضػدقمي أشمً ذم ومؿفو سمِـامء  وؾمعف ذم اًمطوقمي وإْن ىمؾَّ 

،  ، ومَشؽَر اهلل هلو ذًمؽ : هذا ضمفدي إلـمػوء كور اًمـؿرود وىموًمً

، وإذا  ؽ مـفــ، وموكػض يدي إذا رأيً إكسون مو َهـؿـُّف إٓ اًمدكقو

 .(0)، ظُمْذ مـفو ٔظمرشمؽ....( وــــأىمبؾً اًمدكق

تؽل أهؾ ـرمحف اهلل شمبورك وشمعومم يش وموإلموم احلداد

، ومام قمؾقـو ذم  وُء اًمققم أهؾ زموِِنؿـو يشتؽل قمؾؿـ، يمؿ زموكف

، وشمؼبُّؾ آراء  وع ًمؾـصح ِمـ سمعضٍ ـإزمـي اعمتلظمرة إٓ اًمسؿ

                                                           

 (.0/24( شمثبقً اًمػماد )(0



)  25)  

 

، وحُمووًمي اًمتخؾُّص ِمـ طُمىِّ اًمدكقو وهمرورهو وزظمورومفو  أظمريـ

ذم صحقحقفام أنَّ رؾمقَل اهلل صغم  (5)ومسؾؿ (0)ومؼد روى اًمبخوري

،  : )وإين ًمسً أظمشك قمؾقؽؿ أْن شُمنميمقا اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ ىمول

وًمؽـل أظمشك قمؾقؽؿ اًمدكقو أْن شمـوومسقهو( ومحديٌ اًمرؾمقِل صغم 

اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ رصْيح ذم أكَّف خَيوُف قمغم أمتف ِمـ اًمدكقو 

،  اًمدكقو وهمرورهو ، ومـسلل اهلل أن ََيػظـو مـ وزظمورومفو ومـوصبفو

،  ، ويتآًمػقن ومقام سمقـفؿ قمـدئٍذ شمسُع ىمؾقُب اعمسؾؿلم سمعضفؿ

، ومتزول اًمعؼد واًمؽراهقي مـ سمعضفؿ ًمبعض.  ويستؿعقن ًمبعض

، سمعد أن كػك  وشمزول هُتؿي اًمنمك اًمتل ُيرمك ِمو سمعض اًمـوس

   وضمقدهو سمقــو رؾمقًمـو صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ.

             

                                                           

 اجلفـل ريض اهلل قمـف.[ مـ روايي قمؼبي 4602خوري سمرىمؿ ]( صحقح اًمب(0

 روايي قمؼبي اجلفـل ريض اهلل قمـف. [ مـ5522( صحقح مسؾؿ سمرىمؿ ](5
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نهى عن تقبول القبور : اإلمام احلداد ثامنًا  ي 

: )ويـبغل ًمؾزائر  احلدادقمبداهلل سمـ قمؾقي ىمول اإلموم 

ًمؾؼبقر أْن ُيؽثَِر هلؿ ذم طمول زيورشمف إيوهؿ ِمـ آؾمتغػور واًمدقموء 

ؿ قمؾقفؿ ، وهيدي صمقاسمف  َّسَّ مـ اًمؼرآنـ، ويؼرأ مو شمق واًمؽمطمُّ

ر أكَّف قمـ ىمريى صوئ فؿـِ، وأن يعتؼم ويتعظ سم إًمقفؿ ٌر ـ، ويتذيمَّ

ف وذوي ـ، وإذا أشمك ىمؼم واًمديف وأىمرسموئ إمم مو صوروا إًمقف

َـّ قمـدهؿ ويستؽثر ِمـ  قق قمؾقفـاحلؼ ، ومقـبغل ًمف أن يطؿئ

ون...وأمو  آؾمتغػور واًمدقموء هلؿ ؿ يػرطمقن سمذًمؽ وُيَّسُّ ؛ ومنِنَّ

ُح سموًمؼبقر ،  ، واًمتؼبقُؾ هَلَو ومغػُم ُمسَتحٍى سمؾ هق مؽروه اًمتؿسُّ

 .(0)فو(ـِاًمطقاُف سم وأؿمدُّ يمراهًي مـف

ـ ُيؼبِّؾ اًمؼبقر إنَّ يمثػًما مـ اًمـوس اًمققم ََيؽؿقن قمغم مَ 

ؿ مُ  ، مـطؾؼلم مـ أنَّ اًمرؾمقل صغم اهلل  خوًمػلم ًمنمع اهللـسملِنَّ

                                                           

 (.22ور )ـو يؿر سموإلكسون ويـؼيض ًمف مـ إقمؿـ( ؾمبقؾ اإلديمور سمؿ(0



)  27)  

 

، وََيى قمغم اعمسؾؿلم أن يتَّبُِعقه  قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ مل ُيؼبِّؾ اًمؼبقر

، وإمر ًمقس  ذم أمٍر شمرَك ومعؾف كبقفؿ صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ

؛ ٕنَّ إمقر اًمتل مل يـفوكو قمـفو اًمرؾمقل صغم اهلل قمؾقف  يمذًمؽ

، ومرؾمقًمـو صغم اهلل  ـ اعمـفلِّ قمـفو ذم رشقمـووآًمف وؾمؾؿ ًمقسً مِ 

، ومو  : )مو أطمؾَّ اهلل ذم يمتوسمف ومفق طمالل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ ىمول

م ومفق طمرام ًَ قمـف ومفق قمػقٌ  طمرَّ ، وموىمبؾقا ِمـ اهلل  ، ومو ؾَمَؽ

 ويؼقل احلؼُّ شمبورك وشمعومم: (0)(و؛ ومننَّ اهلل مل يؽـ ًمقـسك ؿمقئ وومقتفقم

ھ       ھہ  ھ  ہڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہچ

ومسلًمي شمؼبقؾ اًمؼبقر مل يلشمقـو  ([2]ؾمقرة احلنم ) چھ  ے  ے

، ومل  ومقف يشٌء رصيح قمـ اًمرؾمقل صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ

، ًمذًمؽ اظمتؾػً  وآًمف وؾمؾؿيـفوكو قمـفو رؾمقًمـو صغم اهلل قمؾقف 

                                                           

[ مـ روايي أيب اًمدرداء ريض اهلل قمـف 4202مستدرك احلويمؿ سمرىمؿ ] (0)

 : إؾمـوده صوًمح. ، وىمول اًمبزار : صحقح وىمول
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، ويَملنَّ إمومـو احلداد رمحف اهلل يرى  وضمفوت كظر اًمعؾامء ومقفو

، ومؾقً اعمبوًمغلم ذم طمؽؿفؿ قمغم َمـ ُيؼبِّؾ اًمؼبقر سموًمؽػر  يمراهقتفو

، يستؿعقن ىمقل اإلموم احلداد سمدٓ قمـ احلؽؿ اجلامقمل  واًمنمك

وقموت اإلؾمالمقي سموًمبدقمي واًمضالل.ـًمؾجؿ

             

ر من االغرتار بالنسب تاسًعا ذِّ  : اإلمام احلداد َي 

ػعـو اهلل سمف ٓ يتَّؽِؾ قمغم َكسبِف ـإنَّ اإلموم احلداد ك

، سمؾ ُيـودي  ، سمؾ ُيـودي سموًمعؿؾ يمام قَمِؿَؾ َمـ يمون ىمبؾف اًمنميػ

 : سمنشمبوع ؾُمـِي اهلودي صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ ومقؼقل

ـــــــؿَّ  ـــــــؽَمَّ  ٓ صُم ـــــــِى  شَمْغ           سموًمـَّس

 

 

 

 

 

 

 

ـــــــــع وٓ ٓ  ـــــــــونَ  شَمؼـَ أيب سمَِؽ  

 

 

 

 

 

ــــعْ  بِ ــــْدىِ  ذم واشمَّ ــــػمَ  اهْلَ ــــل ظم           كب
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ـــــدَ   ـــــوِدي أمح ـــــــ إمم اهْلَ  اًمسَّ

 

 

 

 

 

إنَّ اعمسؾؿ اًمصودق ََيؿُد رسمف قمغم كعِؿِف يمؾفو، ومال ََيقز 

وشمعومم ىمد أؾمداه  ، يمقن اهلل شمبورك ًمؾؿسؾؿ أن يتؽؼمَّ قمغم أظمريـ

، سمؾ ََيُى قمغم اإلكسون أن يشؽر اهلل  كعؿًي ًمقسً مع أظمقف اعمسؾؿ

، وًمؼد اسمتكم سمعض اًمـوس سموًمتؽؼم قمغم همػمهؿ سماِم  قمغم اًمـِّعؿ

طمبوهؿ اهلل سمف مـ كسى إمم رضمول صوحللم أظمقور هلؿ شموريخ 

، ومقـبغل  أو مـ همػمهؿاًمـبقة سمقً ، ؾمقاء يموكقا مـ أهؾ  فُمنمِّ 

 : أن يتؿثؾقا ىمقل اًمشوقمر ٕوًمئؽ

ــــــَو ـــــً َوإِنْ  ًَمس ـــــوسُمـَو يَمُرَم           َأطمس

 

 

 

 

 

 

 

 

َكتَّؽِــــُؾ  إطَمســــوِب  قَمــــغم َيقًمــــو   

 

 

 

 

 

 

          َأواِئُؾـَـــــو يموَكـــــً وـيَمَؿـــــ َكبــــــل

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.524( اًمدر اعمـظقم ًمذوي اًمعؼقل واًمػفقم )(0
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 (0)وَمَعُؾــقا  مــو ِمْثــَؾ  َوَكػَعــُؾ  شَمبـــل 

 

 

 

 

 

سمنكؽور كسى وقمٌي مـ اعمسؾؿلم اًمققم ـؿـو اسمتكَم ضمـيمؿ

، وهذا أمر ذم همويي  أهؾ اًمبقً رضقان اهلل شمعومم قمؾقفؿ

، ومؾؼد أظمرج اإلموم مسؾؿ  اخلطقرة؛ إذ ضموء اًمنمع سموًمـفل قمـف

: ىمول  مـ طمديٌ أيب هريرة ريض اهلل قمـف ىمول (5)ذم صحقحف

و ِمؿ  رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ : )اصمـتون ذم اًمـوس مُهَ

ـُ ذم اًم يمػرٌ  وموًمـوس مممتـقن  ، واًمـقوطمُي قمغم اعمقً( ـَّسى؛ اًمطع

سمخروج  صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ قمغم أكسومؿ ، سمؾ أظمؼم اًمـبل

صغم اهلل قمؾقف وآًمف  اعمفدي ذم آظمر اًمزمون وهق مـ ذريي اًمرؾمقل

، وًمؼد ذيمر أهؾ اًمتوريخ ذم يمتبفؿ شمراضمؿ ٕقمالم مـ  وؾمؾؿ

                                                           

مـسقسمي ًمؾشوقمر قمبداهلل سمـ معوويي اسمــ اًمصـحويب قمبـداهلل سمــ  ( إسمقوت(0

 هـ.052ضمعػر سمـ أيب ـموًمى ريض اهلل قمـفام اعمتقرم ؾمـي 

 [ مـ روايي أيب هريرة ريض اهلل قمـف.22( صحقح مسؾؿ سمرىمؿ ](5
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ذم اًمؼرون اعموضقي  صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ أهؾ سمقً اًمرؾمقل

يملمثول اًمذهبل ذم )ؾمػم أقمالم اًمـبالء( واسمـ اًمعامد ذم )ؿمذرات 

اًمذهى( واحلوومظ اسمـ يمثػم ذم )اًمبدايي واًمـفويي( وإكام ُيـؽر 

وضمقد أهؾ اًمبقً اًمـبقي اًمطوهر مـ ٓ ديوكي قمـدهؿ ؛ ٕن 

إين شمورك ومقؽؿ ) ىمد ىمول : صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ اًمرؾمقل

وأهؾ سمقتل ،  أذيمريمؿ  ...اهلدى واًمـقر  ام يمتوب اهلل ومقفصمؼؾلم ؛ أوهل

قمغم ؾمقدكو حمؿد وؾمؾؿ وصغم اهلل  (0) (]صمالصمو[اهلل ذم أهؾ سمقتل 

 .أمجعلم وقمغم آًمف وصحبف 

              

                                                           

 [ مـ روايي زيد سمـ أرىمؿ ريض اهلل قمـف.5216( صحقح مسؾؿ سمرىمؿ ](0
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 مراجع البحث ومصادره

سمـ اشمثبقً اًمػماد سمذيمر يمالم جموًمس اًمؼط اإلموم قمبداهلل  -0

/ أمحد سمـ قمبداًمؽريؿ احلسووي ،  قمؾقي اسمـ حمؿد احلداد

 .هـ0251، 0، ط ـمبع سمسـغوومقرة

وقمقؾ سمـ قمؿر سمـ يمثػم ـإؾمؿ/  شمػسػم اًمؼرآن اًمعظقؿ -5

هـ( دار اًمػؽر ، 222)ت  ػداءـ، أسمق اًم اًمدمشؼل

 هـ.0210،   روتـسمق

سمـ ااحلبقى قمبداهلل  / اًمدر اعمـظقم ًمذوي اًمعؼقل واًمػفقم -4

اًمبويب احلؾبل هـ( مطبعي قمقسك 0045)ت  قمؾقي احلداد

 هـ.0211،  0، ط ، اًمؼوهرة ورشيموه

،  / حمؿد سمـ إؾمحوق سمـ ظمزيـؿي صحقح اسمـ ظمزيـؿي -2

: اًمديمتقر.  هـ( شمـحؼقؼ400)ت  أسمقسمؽر اًمسؾؿل
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،  ، اعمؽتى اإلؾمالمل حؿد مصطػك إقمظؿلـم

 م.0221 -هـ 0421روت ، ـسمق

وقمقؾ اًمبخوري ـ/ حمؿد سمـ إؾمؿ صحقح اًمبخوري -2

:  : اًمديمتقر حؼقؼـهـ( شم522)ت  أسمق قمبداهلل، اجلعػل

ومي ، سمػموت ، ـمصطػك ديى اًمبغو، دار اسمـ يمثػم ، اًمقؿ

 م.0262 هـ 0212،  4ط

ػمي ـمسؾؿ سمـ احلجوج اًمؼش/  صحقح مسؾؿ -6

حؼقؼ : حمؿد ـهـ( شم520)ت  احلسلم ، أسمقاًمـقسوسمقري

 ومماد قمبد اًمبوىمل ، دار إطمقوء اًمؽماث اًمعريب ، سمػموت.

/ أيب ؿمجوع ؿمػمويف سمـ  اخلطوباًمػردوس سمؿلصمقر  -2

هـ( شمـحؼقؼ : 212ت ) ؿمفردار اًمديؾؿل اهلؿذاين
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قين زهمؾقل ، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي ، ـاًمسعقد سمـ سمسق

 م.0262،  0سمػموت ، ط

حمؿد سمـ قمبداهلل احلويمؿ  / اعمستدرك قمغم اًمصحقحلم -6

حؼقؼ : ـهـ( شم212)ت أسمق قمبداهلل ، اًمـقسوسمقري 

اًمؽتى اًمعؾؿقي ، سمػموت ، مصطػك قمبداًمؼودر قمطو ، دار 

 م.0221 -هـ 0200، 0ط

ون سمـ داوود اًمبٍمي ـؾمؾقؿ/  مسـد أيب داوود اًمطقوًميس -2

،  عروميـؿـهـ( دار اًم512)ت  وًميس ، أسمق داوودـاًمطق

 .ًمبـون سمػموت

ؾ ـأمحد سمـ حمؿد سمـ طمـب/  سمـ طمـبؾامسـد اإلموم أمحد  -01

هـ( ممؾمسي 520)ت  ، أسمققمبداهللاًمبغدادي  اًمشقبوين

 ، مٍم. ىمرـمبي
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ؽر قمبد اهلل سمـ حمؿد سمـ أيب / أسمق سم مصـػ اسمـ أيب ؿمقبي 

،  : يمامل احلقت حؼقؼـهـ( شم542)ت  اًمؽقذم ؿمقبي

هـ.0212،  0، ط ، اًمريوض بي اًمرؿمدـمؽت

احلبقى قمبداهلل سمـ /  وكقيـاًمـصوئح اًمديـقي واًمقصويو اإليؿ 

هـ( اًمـورش 0045قمؾقي احلداد احلرضمل اًمشوومعل )ت 

، 0، سمػموت ، ط واًمـنم واًمتقزيع واإلقمالنًمؾطبوقمي 

 م.0225  -هـ 0204
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 حتويات البحثـفهرس م

 ادوضوع

 اعمؼدمي

 و يتعؾؼ سمـسوئفؿـ: كصحف ًمؾرضمول ومقؿ أوٓ

 : اإلموم احلداد خُيوـمى اًمػؼراء صموكًقو

 : اإلموم احلداد ُيـودي سموًمتخصص اًمعؾؿل صموًمًثو

ُؿـَو سملنَّ إمقات يـػعقن إطمقوء: احلداد  راسمًعو  ُيعؾِّ

 : اإلموم احلداد ُيرؿمدكو إمم طمؼقق أوٓدكو ظمومًسو

 : احلداد ََيثـو قمغم طُمىِّ أهؾ اًمبقً اًمطوهريـ ؾمودؾًمو

 صمـو قمـ أهؾ زموكـو: اإلموم احلداد َُيدِّ  ؾموسمًعو

 : اإلموم احلداد يـفك قمـ شمؼبقؾ اًمؼبقر صمومـًو

ر مـ آهمؽمار سموًمـسى شموؾمًعو  : اإلموم احلداد َُيذِّ

 مراضمع اًمبحٌ ومصودره

 ومفرس حمتقيوت اًمبحٌ



)  37)  

 

 ادطبوعة  دكتور علوي حامد بن شهابن إصدارات المِ 

 (24×  17 أوال : الكتب حجم )

 .شمصحقح إومفوم ومقام يـسى إمم كبقـو قمؾقف اًمصالة واًمسالم -0

ذم اًمؽتى اًمتسعي هـ( 002)ت مرويوت َوهى سمـ ُمـَبِّف  -5

 .]رؾموًمي اعموضمستػم[ ودوره ذم اإلرسائقؾقوت

هـ ( 0461احلوومظ أطمـؿد سمـ اًمصديؼ اًمغؿـوري )ت  -4

 ]رؾموًمي اًمديمتقراة[. وضمفقده ذم احلديٌ اًمنميػ وقمؾقمف

 .يضـَريـوم قمكم اًمعُ ـي اإلمـؿـشمرضم -2

 وفمؿ.ـقؾمك اًمؽـوم مـؿي اإلمـشمرضم -2

 ؿـ.ـوق اعممشمـؿي اإلموم إؾمحـشمرضم -2

 ـــــؽ ذم ظمـطـر.ـاكـتـبــــف دي -2

 شمـــوريـخ اًمـخؾػـوء اًمراؿمـديــ. -6



)  38)  

 

 .مؼدمي ذم قمؾقم احلديٌ ومصطؾحف -2

 روس.ـعـي اًمـديـه  -01

 اًمؽػوءة ذم اًمـؽوح.  -00

 زاد اًمدقموة واخلطبوء واعمدرؾملم مـ اًمشعر اًمعريب.   -05

 اقمرف أهؾؽ أيـفو اًمعؾقي.   -04

 حبي اًمرؾمقل.ـيمقػقي اًمقصقل إمم م  -02

 التي رشف بخدمتها :ثاىوا : الكتب 

ًمؾسقد حمؿد سمـ  اًمَعْتى اجلؿقِؾ قمغم أهؾ اجلرح واًمتعديؾ -02

 .هـ(0421)ت  قمؼقؾ سمـ َيقك

ًمؾحوومظ  ذم احلرض إزاًمي اخلطر قمؿـ مجع سملم اًمصالشملم -02

 .هـ(0461)ت  وريـأمحد سمـ اًمصديؼ اًمُغؿ

 كمومتح اعمؾؽ اًمعكم سمصحي طمديٌ سموب مديـي اًمعؾؿ قمَ  -02

 .هـ(0461)ت  وريـاًمُغؿؿد سمـ اًمصديؼ ـًمؾحوومظ أطم



)  39)  

 

إمم زوضموشمف  قمفقد احلبقى قمبداهلل سمـ طمسلم سمـ ـموهر -06

    .هـ(0525)ت  وذريتف مع سمعض ىمصوئده

اًمروع سملن اًمريمعي ٓ شمدرك سموًمريمقع ًمؾحوومظ أمحد سمـ  كػٌ -02

 .هـ(0461)ت  وريـاًمصديؼ اًمُغؿ

 : جم اللطوفحللثـا : الكتب ذات اثا

 .قل اهللـوء رؾمــ دقمـمِ  -51

 اًمـقويي.رشح إرسمعلم  -50

 رشح مـظقمي اًمبقؼقكقي. -55

 .قيـبـو ذم إدب اًمــديثـقن طمـعــــأرسم -54

 اإلموم قمبداهلل احلداد خيوـمى أهؾ قمٍمكو. -52

 قمـداًمـي اًمصحوسمــي ٓ شمـستـؾزم ضبـطفؿ. -52

 .اًمشعر سموًمسقاد واحلؽؿ قمؾقفو  أطموديٌ ختضقى -52

 اإلمـوم اًمشقـخ قمؾـل سمــ أسمـل سمـؽر اًمسـؽـران. -52



)  41)  

 

  (صذ اهلل علوه وآله وسلمسلسلة غزوات الرسول  ) 

 وشمتؽقن مـ قمنمة أقمداد :

 .طفرةاًمسـي اعممـ صحقح همزوة سمدر  -56

 .مـ صحقح اًمسـي اعمطفرة همزوة أطمد -52

 .مـ صحقح اًمسـي اعمطفرةهمزوة ذات اًمرىموع  -41

 .مـ صحقح اًمسـي اعمطفرة همزوة سمـل اعمصطؾؼ -40

 .اخلـدق مـ صحقح اًمسـي اعمطفرة همزوة -45

 .اعمطفرةهمزوة ظمقؼم مـ صحقح اًمسـي  -44

 .مـ صحقح اًمسـي اعمطفرةهمزوة ممشمي  -42

 .مـ صحقح اًمسـي اعمطفرةهمزوة ومتح مؽي  -42

 .همزوة طمـلم مـ صحقح اًمسـي اعمطفرة -42

 .مـ صحقح اًمسـي اعمطفرة همزوة شمبقك -42

 



)  41)  

 

 ( وأصحابه صذ اهلل علوه وآله وسلمسلسلة اعرف ىبوك ) 

 أقمداد : ةقمنموشمتؽقن مـ 

 اًمبعثي.ىمبؾ صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ اًمرؾمقل  -46

 .أزواج اًمرؾمقل صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ  -42

 .صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ  أوٓد اًمرؾمقل  -21

 ىمبؾ اهلجرة. صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ اًمرؾمقل -20

  سمعد اهلجرة. صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿاًمرؾمقل  -25

 .صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ قلـؾ اًمرؾمـوئـؿمؿ -24

 وووموشمف. صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ مرض اًمرؾمقل -22

 .صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ ًمؾرؾمقل  اخلؾػوء اًمراؿمدون -22

 .صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ مـ أصحوب اًمرؾمقل اعمبنمون سموجلـي -22

 .صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ صحـوسمـي دقمو هلؿ اًمرؾمقل -22



)  42)  

 

   

   

   
 

 

 

 


